
APSTIPRINĀTS         

ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas  

2017. gada 22. februāra sēdes lēmumu, 

2. protokols  

 

GROZĪTS1 

ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas  

2017. gada 3. marta lēmumu, 

3. protokols 

 

 

R. Jakovļevs 

Latvijas Bankas  

iepirkuma komisijas vadītājs 

KONKURSA NOLIKUMS 

Par digitālā mikroskopa piegādi 

1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS 

1.1. LB/2017/11 

2. PASŪTĪTĀJS 

2.1. Latvijas Banka, K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050  

3. IEPIRKUMA PROCEDŪRAS VEIDS 

3.1. Atklāts konkurss  

4. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS  

4.1. 1 (viena) digitālā mikroskopa (tālāk tekstā – iekārta) piegāde, uzstādīšana, pasūtītāja 

darbinieku apmācība darbam ar iekārtu un iekārtas kvalitātes uzturēšana saskaņā ar konkursa 

nolikuma (tālāk tekstā – nolikums) tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums) un līguma 

projektā (nolikuma 3. pielikums) minētajiem nosacījumiem. 

5. LĪGUMA IZPILDES VIETA UN LAIKS 

5.1. Līguma izpildes vieta – Latvijas Bankas Rīgas filiāle, Bezdelīgu ielā 3, Rīgā.  

5.2. Iekārtas piegāde, t.sk. uzstādīšana un pasūtītāja darbinieku apmācība darbam ar iekārtu, jāveic 

ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.  

5.3. Iekārtas kvalitātes uzturēšana jāveic 24 (divdesmit četrus) mēnešus no iekārtas piegādes 

dienas (tālāk tekstā – garantijas laiks). 

                                                 
1 Grozījumu sk. konkursa nolikuma 1. pielikuma 7. punktā. 
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6. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN 

KĀRTĪBA 

6.1. Piedāvājuma dokumentus noformē atbilstoši nolikuma prasībām, latviešu valodā (izņemot 

nolikuma 7.1.3. un 7.1.4. punktā minētos dokumentus, kurus var iesniegt arī angļu valodā), cauršuj 

(caurauklo) un paraksta. 

6.2. Piedāvājuma dokumentus ievieto slēgtā aploksnē. Aploksni nosūta pa pastu (saņemšanas 

termiņš Latvijas Bankā – līdz 2017. gada 28. marts plkst. 10.00) vai iesniedz Latvijas Bankā 

K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā (ieeja no Noliktavas ielas), darbdienās no plkst. 8.30 līdz  

plkst. 17.30 (piektdienās un pirmssvētku dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.15) līdz 2017. gada  

28. marta plkst. 10.00, parakstoties piedāvājuma iesniegšanas veidlapā. Tālrunis uzziņām 

6702 2300, e-pasts: konkursi@bank.lv. 

6.3. Uz aploksnes norāda: 

6.3.1. adresātu un pasūtītāja adresi: Latvijas Bankas iepirkuma komisijai, K. Valdemāra ielā 2A, 

Rīgā, LV-1050; 

6.3.2. konkursam "Par digitālā mikroskopa piegādi", iepirkums LB/2017/11; 

6.3.3. pretendenta nosaukumu un adresi. 

6.4. Piedāvājumu atvēršana notiek piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Latvijas Bankas apspriežu 

telpā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

6.5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visas ieinteresētās personas, par to iepriekš 

informējot pasūtītāja kontaktpersonu – Kases un naudas apgrozības pārvaldes Kases operāciju 

daļas vecāko kases operāciju metodikas ekspertu Andi Tīrumu (tālr. 6702 2312, e-pasta adrese: 

Andis.Tirums@bank.lv). 

6.6. Piedāvājumus, kas iesniegti (iesūtīti) pēc noteiktā termiņa vai nav noformēti atbilstoši 

nolikuma 6.2. vai 6.3. punktā noteiktajām prasībām, vai nav sagatavoti nolikumā noteiktajā valodā, 

nepieņem un atdod vai nosūta tā iesniedzējam. 

7. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA 

7.1. Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti: 

7.1.1. ja pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikā, pretendenta reģistrācijas apliecības kopija; 

7.1.2. pretendenta  piedāvājums atbilstoši nolikuma 2. pielikumā noteiktajai formai; 

7.1.3. iekārtas tehnisko dokumentāciju ar tādu detalizācijas pakāpi, lai pasūtītājs varētu 

pārliecināties par piedāvājuma atbilstību tehniskajai specifikācijai (nolikuma 1. pielikums); 

7.1.4. informāciju par vismaz 2 (diviem) pretendenta izpildītajiem mikroskopu vai līdzīga tipa 

izpētes iekārtu piegādes līgumiem pēdējo 3 (triju) gadu (2014., 2015. un 2016. gads, kā arī 

2017. gads līdz piedāvājuma iesniegšanai) laikā, informāciju iekļaujot nolikuma 1. tabulā.  

1. tabula 

Nr. 

p.k. 

 Informācija par līgumu un tā 

izpildes ietvaros piegādāto 

iekārtu(-as) veidu un modeli 

Iekārtu(-as) piegādes laiks 

Pasūtītāja nosaukums, 

kontaktpersonas vārds, 

uzvārds, tālruņa numurs,  

e-pasta adrese 

1.    

2.    

(..)    

Ja pretendenta norādītais pasūtītājs Latvijas Bankai sniegs negatīvu atsauksmi par attiecīgā 

līguma izpildi, attiecīgais līgums netiks atzīts par derīgu pretendenta atbilstības nolikuma 

prasībām apliecināšanai; 
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7.1.5. pasūtītāju atsauksmes par tiem vismaz 2 (diviem) pretendenta izpildītājiem mikroskopu vai 

līdzīga tipa izpētes iekārtu piegādes līgumiem, par kuriem pretendents sniedz informāciju saskaņā 

ar nolikuma 7.1.4. punktu; 

7.1.6. ja pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikā, nodokļu administrācijas iestādē pretendenta 

reģistrācijas valstī iesniegtos pretendenta jaunākos finanšu pārskatus (t.sk. bilance, peļņas vai 

zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats, pašu kapitāla pārmaiņu pārskats un pielikumi) un 

attiecīgo revidentu ziņojumu, ja tāds ir; 

7.1.7. ja pretendents ir personu apvienība, personu apvienības dalībnieku vienošanos par personu 

apvienības izveidošanu; 

7.1.8. ja pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikā, izdruku (izziņu) no Valsts ieņēmumu dienesta 

elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta vidējām stundas tarifa likmēm profesiju 

grupās; 

7.1.9. detalizētu paskaidrojumu par iemesliem atšķirībām starp pretendenta darba ņēmēju vidējām 

stundas tarifa likmēm profesiju grupās un Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem par 

darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās (detalizētais paskaidrojums 

iesniedzams tikai tādā gadījumā, ja no nolikuma 7.1.8. punktā minētās izdrukas konstatējams, ka 

pretendenta darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos 

trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai 

ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no 

darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc 

Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta 

mājaslapā internetā); 

7.1.10. ja pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikā, pretendenta reģistrācijas valsts 

kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu nav attiecināmi nolikuma  

8.2.2.–8.2.5. punktā noteiktie gadījumi un personu, kura ir pretendenta valdes vai padomes 

loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt 

pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli (tālāk tekstā – pretendenta amatpersona), nav 

attiecināmi nolikuma 8.2.2. punktā noteiktie gadījumi. 

7.2. Latvijas Bankas iepirkuma komisija (tālāk tekstā – Komisija) ir tiesīga pieprasīt pretendentam, 

kuram atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam 

būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības un kurš nav reģistrēts Latvijā vai kuram Latvijā 

neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, 10 (desmit) darbadienu laikā iesniegt attiecīgās ārvalsts 

kompetentu institūciju izziņas, kas apliecina, ka uz ārvalstī reģistrētu pretendentu vai 

personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav attiecināmi nolikuma  

8.2.2.–8.2.6. punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas gadījumi un pretendenta amatpersonu nav 

attiecināmi nolikuma 8.2.2. punktā noteiktie gadījumi. 

7.3. Nolikuma 7.1.10. punktā minētajām izziņām jābūt izsniegtām ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi 

pirms to iesniegšanas dienas. 

7.4. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. 

Piedāvājuma variantu iesniegšana nav atļauta. 

 

8. PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLE 

8.1. Pretendentu atlasi un piedāvājuma atbilstības pārbaudi un izvēli Komisija veic slēgtās sēdēs, 

vērtējot katra pretendenta kvalifikāciju un piedāvājumu atsevišķi, saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likumu, nolikumu u.c. normatīvajiem aktiem. 

8.2. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā šādos gadījumos:  

8.2.1. pretendents nav reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;  
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8.2.2. pretendents vai persona, kura ir pretendenta vai tā biedra (ja pretendents ir 

personālsabiedrība) valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai 

persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu tiesas 

spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un 

nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: 

a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā 

organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos 

noziedzīgajos nodarījumos; 

b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu 

pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana, 

tirgošanās ar ietekmi; 

c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana; 

d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas 

vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai; 

e) cilvēku tirdzniecība; 

f) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas (izņemot Publisko iepirkumu 

likuma 39.1 panta otrās daļas 1. punktā un 39.3 panta piektajā daļā noteiktos gadījumus); 

8.2.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā 

un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:  

a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās 

nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī, b) personas nodarbināšana bez rakstveidā 

noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā neiesniedzot par šo personu 

informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu 

(izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta otrās daļas 1. un 2. punktā noteiktos gadījumus, kā 

arī 39.3 panta piektajā daļā noteiktos gadījumus);  

8.2.4. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā 

un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas 

izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot 

konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir 

atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi (izņemot Publisko iepirkumu likuma  

39.1 panta otrās daļas 2. punktā un un 39.3 panta piektajā daļā noteiktos gadījumus);  

8.2.5. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā 

darbība vai pretendents tiek likvidēts (pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma 39.3 panta piektajā 

daļā noteiktajos gadījumos var lemt par pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā 

ar šo punktu);  

8.2.6. pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai lēmuma par iespējamu 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts (ja 

tas nav reģistrēts Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) euro;  

8.2.7. pretendenta pašu kapitāla attiecība pret kopējiem aktīviem jaunākajos Valsts ieņēmumu 

dienestā vai līdzvērtīgā nodokļu administrācijas iestādē citā valstī iesniegtajos finanšu pārskatos 

ir mazāka par 5% (pieciem procentiem); 

8.2.8. pretendents iepriekšējo 3 (triju) gadu laikā (2014., 2015. un 2016. gads, kā arī 2017. gads 

līdz piedāvājuma iesniegšanai) nav izpildījis vismaz 2 (divus) mikroskopu vai līdzīga tipa izpētes 

iekārtu piegādes līgumus; 

8.2.9. pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav 

iesniedzis pieprasīto informāciju; 

8.2.10. uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināms kāds no 

Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem; 
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8.2.11. iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma 

komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 23. panta 

pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts attiecīgā pretendenta izvēlē un pasūtītājam nav 

iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem; 

8.2.12. pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, jo tas vai ar 

to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 11. panta ceturto daļu un to nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem 

pasākumiem un pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība 

iepirkuma procedūras sagatavošanā neierobežo konkurenci; 

8.2.13. pretendents nav iesniedzis Komisijas pieprasīto izziņu nolikumā noteiktajā termiņā; 
8.2.14. citā Publisko iepirkumu likumā noteiktā gadījumā. 

8.3. Ja pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība, tad: 

8.3.1. pretendentu atlases prasībām, kuras izriet no nolikuma 8.2.2.–8.2.7., 8.2.11. un 

8.2.12. punkta, ir jāatbilst visiem personu apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem); 

8.3.2. pretendentu atlases prasībai, kas izriet no nolikuma 8.2.8. punkta, ir jāatbilst vismaz vienam 

personu apvienības dalībniekam (personālsabiedrības biedram); 

8.3.3. visiem personu apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem) ir jāuzņemas 

solidāra atbildība par līguma saistību izpildi. 

8.4. Komisija izslēdz pretendentu (piedāvājumu) no turpmākās dalības konkursā, kā arī neizskata 

pretendenta piedāvājumu, ja piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām. 

8.5. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura kvalifikācija un 

piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un kura piedāvātā līgumcena ir viszemākā. 

8.6. Par uzvarētāju izraudzītais pretendents 10 (desmit) darbadienu laikā pēc informācijas par 

iepirkuma procedūras rezultātiem saņemšanas iesniedz Latvijas Bankai tās akceptētu bankas 

ekspromisorisku līguma izpildes galvojumu par summu 10% (desmit procentu) apmērā no 

pretendenta piedāvātās  līgumcenas ar 21% PVN un darbības termiņu ne īsāku par 12 (divpadsmit) 

mēnešiem no līguma spēkā stāšanās dienas. Ekspromisorisko līguma izpildes galvojumu  

Latvijas Banka izmantos, lai segtu pretendenta parādu, ja tāds radīsies līguma saistību 

nepienācīgas izpildes gadījumā, t.sk. līgumsodu, zaudējumus. 

8.7. Par uzvarētāju izraudzītajam pretendentam nav pienākums 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

informācijas par iepirkuma procedūras rezultātiem saņemšanas iesniegt Latvijas Bankai nolikuma 

8.6. punktā minēto bankas ekspromisorisko līguma izpildes galvojumu, ja Iepirkumu uzraudzības 

birojs ir pieņēmis izskatīšanā iesniegumu, ar kuru tiek apstrīdēts šā konkursa norises tiesiskums. 

Šādā gadījumā par uzvarētāju izraudzītajam pretendentam ir pienākums iesniegt Latvijas Bankai 

nolikuma 8.6. punktā minēto bankas ekspromisorisko līguma izpildes galvojumu 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma, ar 

kuru Latvijas Bankai atļauts slēgt līgumu ar šajā konkursā par uzvarētāju izraudzīto pretendentu, 

paziņošanas. 

8.8. Ja par uzvarētāju izraudzītais pretendents nolikumā noteiktajā termiņā neiesniedz nolikuma 

8.6. punktā minēto bankas ekspromisorisko līguma izpildes galvojumu, neparaksta līgumu  

10 (desmit) darbadienu laikā pēc pasūtītāja sagatavotā līguma projekta iesniegšanas pretendentam 

vai neizpilda nolikuma 10.8. punkta prasības, Komisija lemj par līguma slēgšanu ar pretendentu, 

kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājums ir ar 

nākamo zemāko līgumcenu, vai pārtrauc iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

9. IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS 

9.1. Iepirkuma līguma projektu sk. nolikuma 3. pielikumā. 
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10. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

10.1. Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu, izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru. 

10.2. Izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos. 

10.3. Nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertus. 

10.4. Pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams 

pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. 

10.5. Paziņot visiem pretendentiem par iepirkuma līguma slēgšanu vai iepirkuma procedūras 

izbeigšanu vai pārtraukšanu 3 (triju) darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.  

10.6. Pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma sniegt papildu informāciju par nolikumu. 

10.7. Ja Komisija piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, atverot piedāvājumu, konstatē, ka tas nav 

noformēts atbilstoši prasībām – nav cauršūts (caurauklots) –, Komisijai ir tiesības saņemtos 

piedāvājuma dokumentus nekavējoties cauršūt (caurauklot), visiem Komisijas locekļiem par to 

parakstoties. 

10.8. Komisija ir tiesīga prasīt, lai pretendents – personu apvienība, attiecībā, uz kuru pieņemts 

lēmums slēgt līgumu, – izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam (piemēram, 

pilnsabiedrībai), ja Komisijas ieskatā tas būs nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei. 

11. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

11.1. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu. 

11.2. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums 

saņemts, turklāt ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku. 

11.3. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju par nolikumu, ja 

pieprasījums Komisijai iesniegts laikus, ņemot vērā, ka Komisija nav tiesīga sniegt papildu 

informāciju vēlāk nekā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām  

(fakss – 6702 2420; adrese: Latvijas Bankas iepirkuma komisijai, K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, 

LV-1050; e-pasta adrese: konkursi@bank.lv), pieprasījumā norādot iepirkuma numuru un 

konkursa nosaukumu. 

11.4. Pretendentam vai tā pārstāvim ir tiesības piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, par 

to iepriekš informējot nolikuma 6.5. punktā minēto pasūtītāja kontaktpersonu Latvijas Bankā.  

12. CITI NOTEIKUMI  

12.1. Pretendenta iesniegts konkursa piedāvājums ir pierādījums, ka pretendents: 

12.1.1. ir iepazinies ar šo nolikumu; 

12.1.2. ir sapratis un pieņēmis konkursa noteikumus, un tie nenostāda pretendentu neizdevīgā 

stāvoklī attiecībā pret pārējiem pretendentiem. 

12.2. Iesniegtie piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

12.3. Par piedāvājuma izstrādāšanu un iesniegšanu atlīdzība nav paredzēta. 

12.4. Visi strīdi un domstarpības starp pasūtītāju un pretendentiem tiks risināti sarunu ceļā. Ja 

sarunu rezultātā puses nespēs vienoties, strīdus izskatīs Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 
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12.5. Nolikums ir sagatavots uz 16 (sešpadsmit) lapām, t. sk. tā 1. pielikums uz 1 (vienas) lapas, 

2. pielikums uz 2 (divām) lapām un 3. pielikums uz 7 (septiņām) lapām. 

 

*  *  * 
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1. pielikums 

2017. gada 22. februāra 

konkursa nolikumam 

(iepirkums LB/2017/11) 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. Iekārtai jābūt piemērotai euro banknošu un monētu izpētei. 

2. Iekārtai jābūt piemērotai monētu reljefa 2D un 3D profilēšanai un mērīšanai. 

3. Iekārtai jābūt piemērotai banknošu hologrammu attēlu uzņemšanai un video ierakstīšanai. 

4. Iekārtas objektīva: 

4.1. tālummaiņas diapazonam jābūt ne mazākam par 8:1. Kopējam iekārtas palielinājumam 

(mainot objektīvus vai pievienojot adapterus) jābūt ar diapazonu ne mazāku par 20x līdz 320x;  

4.2. redzes laukam pie minimālā palielinājuma jābūt ne mazākam par 40x40 mm. 

5. Iekārtas kamerai jānodrošina attēlu uzņemšanu ar maksimālo izšķirtspēju ne mazāku par  

10 Mpix un video ierakstīšanu ar ne mazāk par 25 fps un 1600x1200 pix. 

6. Iekārtai jābūt aprīkotai ar mehānisku un motorizētu, no datora vadāmu fokusēšanu.  

7. Iekārtai jābūt aprīkotai ar motorizētu, no datora vadāmu paraugu novietošanas galdiņu, kuram 

jābūt ar pārvietošanas soli ne lielāku par 1µm ar pārvietojumu ne mazāku par +/- 40 mm 

pārvietojuma diapazonu ne mazāku par 40x40 mm.  

8. Iekārtai jābūt aprīkotai ar no datora vadāmu led apgaismojumu, kurš nodrošina monētu virsmas 

un hologrāfisku attēlu izpēti. 

9. Iekārtas komplektācijā jābūt iekļautam datoram ar: 

9.1. Intel Core i7 procesoru vai ekvivalentu, vai labāku pēc veiktspējas; 

9.2. operatīvo atmiņu ne mazāku par 8GB RAM; 

9.3. SSD ne mazāku par 120GB; 

9.4. ne mazāk kā 1TB SATA HDD cieto disku; 

9.5. grafisko karti, kuras RAM ir ne mazāks par 1GB; 

9.6. OS — Microsoft Windows 10 64-bit; 

9.7. plakanā ekrānu, krāsu LCD vai LED monitoru ar izmēru ne mazāku par 27"; 

9.8. datu pārraides interfeisu — USB 3.0. 

10. Iekārtas komplektācijā jābūt iekļautai programmatūrai, kas nodrošina: 

10.1. optiski mainīgo attēlu video aplūkošanu un saglabāšanu AVI formātā; 

10.2. 2D un 3D attēlu veidošanu un to analīzi; 

10.3. attēlu saglabāšanu kādā no šādiem formātiem: BMP, JPEG, JPEG2000 vai TIF;  

10.3. attāluma un 3D profilu mērīšanas iespējas; 

10.4. mērījumu rezultātu pievienošanu pie attēla; 

10.5. ar MS Excel savietojamu atskaišu izveidošanu. 

11. Iekārtu uzstāda atbilstoši tās ražotāja tehniskajiem norādījumiem pasūtītāja norādītajā telpā 

pasūtītāja ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā. Pēc iekārtas uzstādīšanas nodrošina 2 (divu) pasūtītāja 

darbinieku apmācību darbam ar iekārtu. Apmācības notiek pasūtītāja telpās ar pasūtītāju iepriekš 

saskaņotā laikā. 
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2. pielikums 

2017. gada 22. februāra  

konkursa nolikumam 

(iepirkums LB/2017/11) 

 

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMA FORMA 

 

Informācija par Pretendentu 

Pretendenta statuss  

(atzīmē atbilstošo) 
 juridiska persona 

 juridisku personu apvienība 

(nereģistrēta) 

 reģistrēta personālsabiedrība 

 cits statuss – _______________ 

(norāda Pretendentam atbilstošu 

statusu) 

Informācija par Pretendentu* (norāda nosaukumu, 

reģistrācijas numuru, juridisko adresi) 

 

Kontaktinformācija, kas konkursa ietvaros 

izmantojama saziņai ar Pretendentu 

(norāda pasta adresi, e-pasta adresi un faksa 

numuru, kā arī Pretendenta kontaktpersonas 

vārdu, uzvārdu, amatu un telefona numuru) 

 

Piezīme 

* Ja Pretendents ir personu apvienība (nereģistrēta), attiecīgo informāciju sniedz par katru personu apvienības 

dalībnieku. Savukārt, ja Pretendents ir personālsabiedrība, attiecīgo informāciju sniedz par katru 

personālsabiedrības biedru. 

 

Piedāvājam atbilstoši konkursa "Par digitālā mikroskopa iegādi" (iepirkums LB/2017/11; tālāk 

tekstā – konkurss) nolikuma prasībām piegādāt un uzstādīt digitālo mikroskopu (tālāk tekstā – 

iekārta), veikt pasūtītāja darbinieku apmācību darbam ar iekārtu un nodrošināt iekārtas 

kvalitātes uzturēšanu par šādu līgumcenu: 
 

Iekārtas nosaukums Daudzums 
Līgumcena 

(euro bez PVN) 

Digitālais mikroskops 

____________________________________  
(jānorāda piedāvātās iekārtas marka un modelis) 

 

1 

 

Piedāvājam veikt iekārtas piegādi, t.sk. uzstādīšanu un pasūtītāja darbinieku apmācību darbam 

ar iekārtu,  ___________________ (ne vairāk kā 3 (trīs) mēneši) laikā no līguma spēkā stāšanās 

dienas. 

 

Apliecinām, ka: 

1) Pretendents neatbilst konkursa nolikuma 8.2.2. – 8.2.6. punktā minētajiem pretendenta 

izslēgšanas no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā nosacījumiem;  

2) personas, kuras ir Pretendenta vai tā biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība) valdes vai 

padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota 

pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, neatbilst konkursa nolikuma 8.2.2. punktā 

minētajiem gadījumiem;  

3) Pretendenta piedāvājumā iekļautās ziņas ir precīzas un patiesas; 

4) Pretendenta piedāvājums ir atbilstošs visām konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām; 
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5) piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas līgumā paredzēto 

saistību izpildei, tajā skaitā nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 

 

Personas, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu, paraksts __________________________ 

 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats _____________________________________________ 

 

Datums _____________________  
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3. pielikums 

2017. gada 22. februāra 

konkursa nolikumam 

(iepirkums LB/2017/11) 

 

 

Rīgā 2017. gada __._____________ PROJEKTS 

 

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2017/_________ 

Par digitālā mikroskopa piegādi  
(Iepirkums LB/2017/11) 

 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās __________ __________ _________ 

(pārstāvja amats, vārds, uzvārds) personā, kas rīkojas saskaņā ar __________ (pārstāvības 

tiesību pamats), no vienas puses, un __________ (konkursa uzvarētāja nosaukums) (tālāk 

tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās __________ __________ __________ (pārstāvja amats, vārds, 

uzvārds)personā, kas rīkojas saskaņā ar __________ (pārstāvības tiesību pamats), no otras 

puses (kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE), noslēdz šādu līgumu 

(tālāk tekstā – LĪGUMS). 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas piegādāt un uzstādīt PASŪTĪTĀJA ēkā 

Bezdelīgu ielā 3, Rīgā (tālāk tekstā – objekts), 1 (vienu) digitālo mikroskopu 

__________________ (iekārtas nosaukums un modelis) (tālāk tekstā – IEKĀRTA), un 

nodrošināt 2 (divu) PASŪTĪTĀJA darbinieku apmācību darbam ar IEKĀRTU (tālāk tekstā – 

apmācība; IEKĀRTAS piegāde, uzstādīšana un apmācība kopā tālāk tekstā – IEKĀRTAS 

PIEGĀDE), kā arī veikt IEKĀRTAS kvalitātes uzturēšanu saskaņā ar konkursa LB/2017/11 

nolikumu, tehnisko specifikāciju (LĪGUMA 1. pielikums) un IZPILDĪTĀJA piedāvājumu 

(LĪGUMA 2. pielikums). 

2. LĪGUMA TERMIŅI 

2.1. IZPILDĪTĀJS veic IEKĀRTAS PIEGĀDI ___  (__________) ______ (ne vairāk kā 

3 (trīs) mēneši) laikā pēc LĪGUMA spēkā stāšanās dienas. 

2.2. IZPILDĪTĀJS nodrošina IEKĀRTAS kvalitātes uzturēšanu 24 (divdesmit četrus) mēnešus 

no IEKĀRTAS PIEGĀDES dienas (tālāk tekstā – garantijas laiks). 

2.3. LĪGUMS stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz LĪGUMA saistību 

pilnīgai izpildei. 

3. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA 

3.1. IZPILDĪTĀJS LĪGUMA izpildē PASŪTĪTĀJA telpās nedrīkst iesaistīt krimināli sodītu 

personu, kā arī personu, kurai sodāmība ir noņemta vai dzēsta. 

3.2. IZPILDĪTĀJS ne vēlāk kā 1 (vienu) darbadienu pirms LĪGUMA izpildes PASŪTĪTĀJA 

telpās vai teritorijā rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM katras fiziskās personas, kas pildīs 

LĪGUMU PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, vārdu, uzvārdu un personas kodu. 
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3.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA pārstāvim pildīt 

LĪGUMU PASŪTĪTĀJA telpās, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM. 

3.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA fiziskajai personai pildīt LĪGUMU 

PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, IZPILDĪTĀJS to aizstāj ar citu fizisko personu. Ja 

IZPILDĪTĀJS nevar aizstāt fizisko personu vai ja tās aizstāšana radītu IZPILDĪTĀJAM 

nesamērīgi lielus izdevumus, IZPILDĪTĀJS nekavējoties iesniedz PASŪTĪTĀJAM motivētu 

paskaidrojumu un PUSES vienojas par kārtību, kādā šī fiziskā persona var pildīt LĪGUMU 

PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā. 

3.5. Ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj LĪGUMA 3.1., 3.2. vai 3.4. punkta noteikumus, PASŪTĪTĀJAM 

ir tiesības IZPILDĪTĀJA fizisko personu PASŪTĪTĀJA telpās neielaist vai no tām izraidīt. 

3.6. IZPILDĪTĀJS veic LĪGUMA izpildi PASŪTĪTĀJA telpās darbadienās (no pirmdienas līdz 

piektdienai, izņemot svētku dienas, kā arī sestdienās, kuras Latvijas Republikas  

Ministru kabinets noteicis par darbadienām valsts pārvaldes iestādēm) no plkst. 09:00 līdz plkst. 

15:00, iepriekš saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU laiku, kurā IZPILDĪTĀJA pārstāvji ierodas veikt 

savu LĪGUMĀ paredzēto saistību izpildi. 

3.7. IZPILDĪTĀJS, pildot LĪGUMU PASŪTĪTĀJA telpās, ievēro PASŪTĪTĀJA iekšējās 

kārtības un ugunsdrošības noteikumus. 

3.8. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par darba aizsardzību regulējošo tiesību aktu 

ievērošanu PASŪTĪTĀJA telpās. IZPILDĪTĀJS nodrošina LĪGUMA izpildē PASŪTĪTĀJA 

telpās iesaistīto IZPILDĪTĀJA nodarbināto apmācību, t.sk. instruktāžu darba aizsardzības jomā 

tiesību aktos noteiktajā kārtībā pirms IZPILDĪTĀJA nodarbinātais uzsāk pildīt LĪGUMU 

PASŪTĪTĀJA telpās un visā laikposmā, kad LĪGUMS PASŪTĪTĀJA telpās tiek pildīts. 

IZPILDĪTĀJA atbildīgā persona par darba aizsardzību PASŪTĪTĀJA telpās ir IZPILDĪTĀJA 

______________ (darbinieka amats, vārds, uzvārds) (mob. tālr. ________, e-pasta adrese: 

___________________). 

4. IEKĀRTAS PIEGĀDES KĀRTĪBA 

4.1. Pēc IEKĀRTAS PIEGĀDES izpildes, t.sk. IEKĀRTAS uzstādīšanas un apmācības 

veikšanas, IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu IEKĀRTAS 

PIEGĀDES attaisnojuma dokumentu/rēķinu. PASŪTĪTĀJS paraksta IEKĀRTAS PIEGĀDES 

attaisnojuma dokumentu/rēķinu, apliecinot IEKĀRTAS saņemšanas faktu. 

4.2. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc IEKĀRTAS PIEGĀDES attaisnojuma 

dokumenta/rēķina saņemšanas pārbauda IEKĀRTAS PIEGĀDES atbilstību LĪGUMA 

noteikumiem un pieņem IEKĀRTAS PIEGĀDI, vai, ja pārbaudes laikā konstatēti trūkumi, 

iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt IEKĀRTAS PIEGĀDI. 

4.3. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par 

saviem līdzekļiem novērš PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu IEKĀRTAS PIEGĀDES nodošanas un 

pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc IEKĀRTAS PIEGĀDES 

nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda IEKĀRTAS PIEGĀDES atbilstību 

LĪGUMA noteikumiem un pieņem IEKĀRTAS PIEGĀDI, parakstot IEKĀRTAS PIEGĀDES 

nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt 

IEKĀRTAS PIEGĀDI. 

4.4. IEKĀRTAS PIEGĀDES diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS piegādājis IEKĀRTU, 

pabeidzis tās uzstādīšanu, pabeidzis apmācības un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA 

parakstītu IEKĀRTAS PIEGĀDES attaisnojuma dokumentu/rēķinu, ja PASŪTĪTĀJS 



 13 

pieņēmis IEKĀRTAS PIEGĀDI LĪGUMA 4.2. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA 

motivēta atteikuma gadījumā IEKĀRTAS PIEGĀDES diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS 

novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu IEKĀRTAS PIEGĀDES nodošanas un pieņemšanas aktu, ja 

PASŪTĪTĀJS pieņēmis IEKĀRTAS PIEGĀDES LĪGUMA 4.3. punktā noteiktajā kārtībā. 

5. KVALITĀTES UZTURĒŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Ja garantijas laikā PASŪTĪTĀJS konstatē IEKĀRTAS defektus vai trūkumus (tālāk tekstā 

– defekts), PASŪTĪTĀJAM ir tiesības iesniegt IZPILDĪTĀJAM paziņojumu par defekta 

novēršanas nepieciešamību (tālāk tekstā – paziņojums). Paziņojumu nosūta uz IZPILDĪTĀJA 

faksa numuru _________ vai e-pastu _________. 

5.2. Lai veiktu IEKĀRTAS defekta diagnostiku un novērtētu defekta novēršanai veicamos 

pasākumus, IZPILDĪTĀJS ierodas pie PASŪTĪTĀJA, Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, ne vēlāk kā  

3 (trīs) darbadienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. 

5.3. IZPILDĪTĀJS novērš IEKĀRTAS defektu ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem ne 

vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas. Ja 

minētajā termiņā objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams veikt defekta novēršanu, termiņu 

iespējams pagarināt, ja tam rakstiski piekrīt PASŪTĪTĀJS. 

5.4. IZPILDĪTĀJS veic LĪGUMA 5.3. punktā minētos darbus uz vietas pie PASŪTĪTĀJA, 

Bezdelīgu ielā 3, Rīgā. Ja tehniski pamatotu iemeslu dēļ IEKĀRTAS defekta novēršanu nevar 

veikt tās atrašanās vietā, IZPILDĪTĀJS var veikt IEKĀRTAS defekta novēršanu 

IZPILDĪTĀJA servisa darbnīcā, nesaņemot samaksu par izmaksām, kas saistītas ar 

IEKĀRTAS transportēšanu un PASŪTĪTĀJA noteiktajām prasībām atbilstoša apdrošināšanas 

līguma noslēgšanu. IEKĀRTAS izsniegšana IZPILDĪTĀJAM defekta novēršanai 

IZPILDĪTĀJA servisa darbnīcā pieļaujama tikai pēc tam, kad PUSES abpusēji ir parakstījušas 

IEKĀRTAS nodošanas un pieņemšanas aktu, un IZPILDĪTĀJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM 

tā noteiktajām prasībām atbilstoša apdrošināšanas līguma, t.sk. apdrošināšanas noteikumu, un 

dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopijas. 

5.5. Pēc paziņojumā norādītā IEKĀRTAS defekta novēršanas IZPILDĪTĀJS iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas aktu. 

5.6. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc defekta novēršanas akta saņemšanas 

pārbauda defekta novēršanas atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem defekta novēršanu, 

parakstot defekta novēršanas aktu, vai, ja pārbaudes laikā konstatē defekta novēršanas 

trūkumus, iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta novēršanu. 

5.7. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS novērš atteikumā norādītos 

trūkumus un iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas aktu. 

PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc defekta novēršanas akta saņemšanas pārbauda 

defekta novēršanas atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem defekta novēršanu, parakstot 

defekta novēršanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta 

novēršanu. 

5.8. Defekta novēršanas diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis paziņojumā norādīto 

defektu un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas aktu, ja 

PASŪTĪTĀJS pieņēmis defekta novēršanu LĪGUMA 5.6. punktā noteiktajā kārtībā. Motivēta 

atteikuma gadījumā defekta novēršanas diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir novērsis 

PASŪTĪTĀJA atteikumā norādītos trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA 
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parakstītu defekta novēršanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis defekta novēršanu LĪGUMA 

5.7. punktā noteiktajā kārtībā. 

5.9. Ja IZPILDĪTĀJS neierodas pie PASŪTĪTĀJA LĪGUMA 5.2. punktā noteiktajā termiņā, 

lai veiktu IEKĀRTAS defekta diagnostiku un novērtētu defekta novēršanai veicamos 

pasākumus, vai neveic IEKĀRTAS defekta novēršanu LĪGUMA 5.3. punktā noteiktajā termiņā 

vai LĪGUMA 5.3. punktā noteiktajā kārtībā pagarinātajā termiņā, vai defekta novēršana nav 

veikta kvalitatīvi, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem uzdot defekta novēršanu 

citam izpildītājam, par to iepriekš rakstiski brīdinot IZPILDĪTĀJU. IZPILDĪTĀJAM ir 

pienākums ar saviem līdzekļiem samaksāt par cita izpildītāja veiktajiem darbiem 5 (piecu) 

darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas. 

5.10. IZPILDĪTĀJS nodrošina IEKĀRTAS defekta novēršanas ietvaros izpildīto darbu, 

izmantoto materiālu un nomainīto detaļu kvalitāti LĪGUMA 5.1. – 5.9. punktā noteiktajā kārtībā 

24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc attiecīgā defekta novēršanas dienas. 

5.11. IZPILDĪTĀJS nodrošina palīdzības sniegšanu IEKĀRTAS lietošanas jautājumos pa 

tālruni ___________ vai rakstiski uz e-pastu _______________ IEKĀRTAS garantijas laikā 

darbadienās (no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot svētku dienas, kā arī sestdienās, kuras 

Latvijas Republikas Ministru kabinets noteicis par darbadienām valsts pārvaldes iestādēm) no 

plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00.  

5.12. Ja PUSE vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA vai LĪGUMS citādi izbeidzas, IZPILDĪTĀJA 

IEKĀRTAS kvalitātes uzturēšanas saistības paliek spēkā līdz to pilnīgai izpildei. 

6. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA  

6.1. LĪGUMA summa ir _____________ EUR (summa vārdiem), t.sk. atlīdzība par LĪGUMA 

saistību izpildi _____________ EUR (summa vārdiem) un 21% pievienotās vērtības 

nodoklis_____________ EUR (summa vārdiem). 

6.2. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM LĪGUMA summu 10 (desmit) darbadienu laikā 

pēc IEKĀRTAS PIEGĀDES pieņemšanas LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā. 

6.3. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM tā akceptētu bankas ekspromisorisko LĪGUMA 

izpildes galvojumu ar bankas atbildības limitu _______ EUR (summa cipariem) 

(____________ (summa vārdiem)) (10% (desmit procenti) no LĪGUMA summas ar 21% PVN), 

kurš ir spēkā no LĪGUMA spēkā stāšanās dienas, kura spēkā esamības termiņš pārsniedz 

LĪGUMA 2.2. punktā minēto garantijas laika termiņu par 4 (četrām) nedēļām un ar kuru banka 

garantē atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parādu, kas rodas IZPILDĪTĀJA LĪGUMĀ 

noteikto saistību pilnīgas vai daļējas neizpildes dēļ, t.sk. līgumsodu, zaudējumus. 

IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs iesniegt PASŪTĪTĀJAM bankas ekspromisorisko LĪGUMA izpildes 

galvojumu pa daļām, ievērojot nosacījumu, ka atsevišķas bankas ekspromisoriskā LĪGUMA 

izpildes galvojuma daļas spēkā esamības termiņš nedrīkst būt mazāks par 1 (vienu) gadu. 

6.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt IZPILDĪTĀJA iesniegto bankas ekspromisorisko 

LĪGUMA izpildes galvojumu vai tā pagarinājumu, iesniedzot IZPILDĪTĀJAM motivētu 

atteikumu 5 (piecu) darbadienu laikā pēc bankas ekspromisoriskā LĪGUMA izpildes galvojuma 

vai tā pagarinājuma saņemšanas. 

6.5. Ja IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM LĪGUMA 6.3. punktā minēto bankas 

ekspromisorisko LĪGUMA izpildes galvojumu pa daļām, IZPILDĪTĀJS 2 (divus) mēnešus 

pirms bankas ekspromisoriskā LĪGUMA izpildes galvojuma termiņa beigām iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM bankas ekspromisoriskā LĪGUMA izpildes galvojuma pagarinājumu. 
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7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par katru IEKĀRTAS bojājumu, bojāeju, nozaudēšanu, zādzību, 

nolaupīšanu vai izkrāpšanu, tai skaitā nejaušu bojājumu, bojāeju vai nozaudēšanu, neatkarīgi 

no tā, kura persona par notikušo vainojama, līdz brīdim, kad IZPILDĪTĀJS ir piegādājis un 

uzstādījis IEKĀRTU objektā, kā arī laika periodā, kad IZPILDĪTĀJS IEKĀRTAS defekta 

novēršanas veikšanai ir izvedis IEKĀRTU ārpus objekta. 

7.2. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro LĪGUMA 2.1. punktā noteikto IEKĀRTAS PIEGĀDES 

termiņu, LĪGUMA 5.2. punktā noteikto ierašanās termiņu, LĪGUMA 5.3. punktā noteikto 

IEKĀRTAS defekta novēršanas termiņu vai LĪGUMA 5.3. punktā noteiktajā kārtībā pagarināto 

IEKĀRTAS defekta novēršanas termiņu, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 

0.2% (divu desmitdaļu procenta) apmērā no LĪGUMA summas par katru nokavēto kalendāro 

dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no LĪGUMA summas. 

7.3.  IZPILDĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no PASŪTĪTĀJA 

rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt IZPILDĪTĀJA 

maksājamo līgumsodu no LĪGUMĀ noteiktā PASŪTĪTĀJA maksājuma. 

7.5. Ja PASŪTĪTĀJS neievēro LĪGUMA 6.2. punktā minēto samaksas termiņu, PASŪTĪTĀJS 

maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no kavētā 

maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā  

10% (desmit procentu) no kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda samaksu 

IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma un atbilstoša 

rēķina saņemšanas dienas. 

7.6. Ja nokavēts kāds no LĪGUMĀ noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par 

periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc LĪGUMĀ noteiktā saistību izpildes termiņa 

un ietver dienu, kurā saistības izpildītas. 

8. KONFIDENCIALITĀTE 

8.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un LĪGUMU, izņemot publiski pieejamu 

informāciju, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos 

gadījumus. 

8.2. LĪGUMA 8.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu laiku 

un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA vai LĪGUMS izbeidzas citādi. 

9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1. PUSE nav atbildīga par LĪGUMĀ noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā 

radusies tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt LĪGUMA slēgšanas brīdī, kā arī pārvarēt 

vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ (tālāk tekstā – 

nepārvaramas varas apstākļi).  

9.2. PUSE, kura nevar izpildīt LĪGUMĀ noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

nekavējoties paziņo par to otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību atsaukties uz 

nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

9.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā LĪGUMĀ noteikto saistību izpildes termiņš 

automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku. 

9.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt LĪGUMĀ 

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu dokumentu. 
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10. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

10.1. PASŪTĪTĀJAM, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, ir tiesības 

vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM, šādos gadījumos:  

10.1.1. ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 2.1. punktā noteikto IEKĀRTAS PIEGĀDES termiņu 

vairāk nekā 1 (vienu) mēnesi; 

10.1.2. ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 5.2. punktā noteikto ierašanās termiņu, LĪGUMA  

5.3. punktā noteikto IEKĀRTAS defekta novēršanas termiņu, LĪGUMA 5.3. punktā noteiktajā 

kārtībā pagarināto IEKĀRTAS defekta novēršanas termiņu vai LĪGUMA 6.5. punktā noteikto 

bankas ekspromisoriskā LĪGUMA izpildes galvojuma pagarinājuma iesniegšanas termiņu 

vairāk nekā 1 (vienu) mēnesi; 

10.1.3. ja IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA rakstiskas pretenzijas saņemšanas atkārtoti 

neizpilda kādu no LĪGUMĀ noteiktajām saistībām; 

10.1.4. ja IZPILDĪTĀJS LĪGUMA izpildei objektā nespēj piedāvāt fizisko personu, kas atbilst 

LĪGUMA 3.1. punktā noteiktajām prasībām; 

10.1.5. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process. 

10.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA saskaņā ar LĪGUMA 10.1.1., 10.1.2., 

10.1.3. vai 10.1.4. punktu, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA 

paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no LĪGUMA saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM 

līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no LĪGUMA summas. 

10.3. Ja IZPILDĪTĀJS nepilda savas līgumā noteiktās saistības pasludinātā tiesiskās 

aizsardzības procesa vai maksātnespējas dēļ, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot 

līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski par to 

paziņojot IZPILDĪTĀJAM un saņemot IZPILDĪTĀJA iesniegtajā bankas ekspromisoriskajā 

LĪGUMA izpildes galvojumā minēto summu pilnā apmērā. 

10.4. PUSEI, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, ir tiesības vienpusēji atkāpties 

no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot otrai PUSEI, ja IZPILDĪTĀJS LĪGUMA izpildei 

objektā piedāvā LĪGUMA 3.1. punktā noteiktajām prasībām atbilstošu fizisko personu, taču 

PASŪTĪTĀJS LĪGUMA 3.4. punktā noteiktajā kārtībā citu iemeslu dēļ ir aizliedzis 

attiecīgajam IZPILDĪTĀJA pārstāvim pildīt LĪGUMU objektā un IZPILDĪTĀJS nespēj 

piedāvāt citu LĪGUMA 3.1. punktā noteiktajām prasībām atbilstošu fizisko personu. 

10.5. PUSEI, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, ir tiesības vienpusēji atkāpties 

no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot otrai PUSEI, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās 

ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus. 

11. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

11.1. Visas pretenzijas un strīdus, kas rodas saistībā ar LĪGUMU, PUSES apņemas risināt 

savstarpējās sarunās. Strīdus un domstarpības, par kurām PUSES nevar vienoties, izskata 

Latvijas Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. 

11.2. LĪGUMS uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

11.3. PUŠU domstarpības, kas radušās saistībā ar IEKĀRTAS PIEGĀDES vai defekta 

novēršanas kvalitāti, izšķir PUŠU pieaicināts neatkarīgs speciālists. Pieaicinātā speciālista 

sniegto pakalpojumu apmaksu veic PUSE, kuras viedoklis attiecībā uz IEKĀRTAS 

PIEGĀDES vai defekta novēršanas kvalitāti pieaicinātā speciālista vērtējumā nav bijis pareizs. 
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12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

12.1. LĪGUMA 4.1., 5.1. un 5.3. punkta noteikumu izpildē PASŪTĪTĀJU ir pilnvaroti 

pārstāvēt, t.sk. PASŪTĪTĀJA vārdā parakstīt minētajos LĪGUMA punktos noteiktos 

dokumentus, Kases un naudas apgrozības pārvaldes vadītājs vai vadītāja vietnieks, vai Naudas 

tehnoloģiju daļas vadītājs. 

12.2. LĪGUMA 4.2., 4.3., 5.6., 5.7. un 6.4. punkta noteikumu izpildē PASŪTĪTĀJU ir 

pilnvarots pārstāvēt, t.sk. PASŪTĪTĀJA vārdā parakstīt minētajos LĪGUMA punktos noteiktos 

dokumentus, Kases un naudas apgrozības pārvaldes vadītājs vai vadītāja vietnieks.  

12.3. LĪGUMA grozījumus un papildinājumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par 

LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

12.4. Visi LĪGUMA pielikumi ir LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas. 

12.5. LĪGUMS uzrakstīts uz __________ (skaits vārdiem) lapām, t.sk. 1. pielikums uz  

1 (vienas) lapas un 2. pielikums uz 2 (divām) lapām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens 

glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

13. PUŠU REKVIZĪTI 

13.1. PASŪTĪTĀJS – Latvijas Banka, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, reģistrēta  

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā 

ar Nr. LV90000158236, norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0,  

BIC kods LACBLV2X. 

13.2. IZPILDĪTĀJS –  

 

PASŪTĪTĀJS                 IZPILDĪTĀJS 

 

 

 

_____________                              ____________ 

_____________                          ____________ 

 

 

2017. gada ___. __________                                   2017. gada ___. __________ 


